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Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi 
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote, Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro 
izvajalca dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+: področje Mladina v obdobju 2014 – 
2020 v Republiki Sloveniji št. 405-29/2013-20 z dne 28.2.2014 in aneksom št. 2 k okvirnemu 
sporazumu št. 3331-13-405029, Vodnika za nacionalne agencije programov Erasmus+ in Evropska 
solidarnostna enota, v nadaljevanju »Vodnik«, direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, 
Ljubljana (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) sprejme 
 
 
 

 
SKLEP 

o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti  
Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2020,  

Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC11), prijavni rok 11. februar 2020  
 
 
 

1. Člen 

 
Na Razpisu za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota 2019/C 
382/08 v okviru ukrepa prostovoljstvo, ob prijavnem roku 2020-1, so na podlagi pregleda meril 
upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na prvem 
prijavnem roku, v okviru ukrepa prostovoljstvo, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – projekti 
prostovoljstva (ESC11) v skupni vrednosti sofinanciranja 615.938,20 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva 

 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 
Odobrena 

višina dotacije 
Opombe 

1. 2020-1-SI02-ESC11-015410 Modra pikica Modra pikica in modri 
prostovoljci 

93 9.675,00  

2. 2020-1-SI02-ESC11-015413 Familija - izobraževalni in 
terapevtski center 

Kids in Action 7 - United in 
Solidarity 

93 78.995,00  

3. 2020-1-SI02-ESC11-015520 Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkus za skupnost 91 10.752,00 CA1 ni 
odobrena 

4. 2020-1-SI02-ESC11-015454 Mladinski center Trbovlje 
javni zavod 

NARAVA NAVDIHUJE 88 34.198,00 IS so 
neupravičeni 

5. 2020-1-SI02-ESC11-015442 Društvo kulturno 
informacijsko in 
svetovalno središče 
LEGEBITRA 

S solidarnostjo za 
spoštovanje in vključevanje 
LGBT+ mladih 

88 36.862,00 CA niso 
odobrene  

6. 2020-1-SI02-ESC11-015406 TRAJNOSTNI PARK ISTRA, 
raziskovalno-
izobraževalni zavod za 
trajnostni razvoj 

Solidarna Primorska 86 66.168,00  

7. 2020-1-SI02-ESC11-015450 Društvo Parada ponosa Prostovoljstvo in LGBTIQ+ 
skupnost 

86 91.682,00 CA1,CA2 
neodobreni in 
IS 
neupravičeni 

8. 2020-1-SI02-ESC11-015472 Javni zavod za šport, 
turizem, kulturo in 
mladino Medvode 

Point and Shoot With Local 
Youth 2 

86 29.378,20   

9. 2020-1-SI02-ESC11-015411 Manipura, zavod za 
svetovanje in kreativno 
delo z mladimi in 
družinami 

KOMPAS DO SOLIDARNOSTI 85 80.620,00 CA1 
neupravičena 

10. 2020-1-SI02-ESC11-015507 Zavod za globalno učenje 
in razvoj projektov 

Iz malega raste veliko 84 58.200,00 Napačno 
izračunan pas 
razdalje 



 

 
 

 

                                                        
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 
Odobrena 

višina dotacije 
Opombe 

11. 2020-1-SI02-ESC11-015427 Društvo študentski, 
mladinski in otroški 
center Laško  

Občuti drugače misleče 82 12.244,00   

12. 2020-1-SI02-ESC11-015526 Mladinski center Zagorje 
ob Savi 

Sharing is Caring 82 32.322,00 CA ni 
odobrena 

13. 2020-1-SI02-ESC11-015446 Zveza prijateljev mladine 
Idrija 

Mladi za otroke 82 4.436,00   

14. 2020-1-SI02-ESC11-015501 BOB, Zavod za 
izobraževanje in kulturne 
dejavnosti 

Prostovoljstvo na Zavodu 
Bob 

81 48.030,00 CA ni 
odobrena 

15. 2020-1-SI02-ESC11-015537 Zavod Salesianum, OE 
Skala 

Terensko delo in socialni 
cirkus za dvig kvalitete 
bivanja v lokalnem okolju 

81 22.376,00   

 SKUPAJ 615.938,20  

Opombe: CA - dopolnilna aktivnost 
                  IS - izredni stroški 

 
 

2. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 2 – projekti prostovoljstva, so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v 
Razpisu in Vodniku, in sicer zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk 
skupaj oz. 50% vsakega ocenjevalnega kriterija) ali omejitev sredstev za podporo aktivnosti. 
 
Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk– 
projekti prostovoljstva 
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2020-1-SI02-ESC11-
015439 

Mladinski center Trbovlje 
javni zavod 

Boost self-recognition 80 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

2. 2020-1-SI02-ESC11-
015496 

Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Dober dan Slovenija 79 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

3. 2020-1-SI02-ESC11-
015528 

Zavod Mladinski center 
Kotlovnica Kamnik 

MC video posadka 79 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

4. 2020-1-SI02-ESC11-
015534 

Osnovna šola Prestranek Od majhnega do velikega 79 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

5. 2020-1-SI02-ESC11-
015425 

Ljudska univerza Ormož Tovarna solidarnosti Ormož 77 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

6. 2020-1-SI02-ESC11-
015494 

Zavod NEFIKS - Inštitut za 
promocijo in beleženje 
neformalno pridobljenega 
znanja 

sLOVEnische gESChichte 77 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

7. 2020-1-SI02-ESC11-
015484 

Zveza društev mladinski 
center Postojna 

Moje življenje - moj splet 76 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

8. 2020-1-SI02-ESC11-
015481 

Sončni Grič, društvo za 
trajnostno kulturo 
bivanja, Hrvoji 

Trajnost na podeželju 76 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

9. 2020-1-SI02-ESC11-
015409 

Manipura, zavod za 
svetovanje in kreativno 
delo z mladimi in 
družinami 

ODKRIVANJE SEBE IN 
SOLIDARNOSTI 

75 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

10. 2020-1-SI02-ESC11-
015490 

Slovenska filantropija - 
združenje za promocijo 
prostovoljstva  

Delujemo skupaj 75 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

11. 2020-1-SI02-ESC11-
015429 

EUSA Institute Približujemo ti univerzitetni 
šport 

74 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

12. 2020-1-SI02-ESC11-
015519 

VOLUNTARIAT Zavod za 
mednarodno 

D.I.V.E. - Dive Into 
Volunteering Experience 

74 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 



 

 
 

 

                                                        
 

prostovoljno delo 
Ljubljana 

 

Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

13. 2020-1-SI02-ESC11-
015456 

Gibanje za dostojno delo 
in socialno družbo 

Prostovoljstvo za dostojno 
prihodnost 

74 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

14. 2020-1-SI02-ESC11-
015517 

RIS Raziskovalno 
izobraževalno središče 
dvorec Rakičan 

Dediščina je večna 2 73 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

15. 2020-1-SI02-ESC11-
015416 

EkoPot, Društvo za 
širjenje ekološkega 
kmetijstva in 
prostovoljstva 

Borci ekoloških kmetij 2021 71 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

16. 2020-1-SI02-ESC11-
015467 

Popotniško združenje 
Slovenije / Hostelling 
International Slovenia 

Promocija in krepitev 
prostovoljskega programa 
na Popotniškem združenju 
Slovenije vol.2 

70 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

17. 2020-1-SI02-ESC11-
015516 

KNOF Zavod za kreativni 
razvoj Posavja - socialno 
podjetje 

Mladinska podjetna 
produkcija! 

70 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

18. 2020-1-SI02-ESC11-
015399 

Mladinski center Prlekije - 
pokrajinski center NVO, 
slovensko nacionalno 
združenje delujoče v 
javnem interesu, socialno 
podjetje 

Mladi za samooskrbo 65 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

19. 2020-1-SI02-ESC11-
015464 

Mladinski svet Ljutomer Mladi spreminjamo svet 61 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

 
 
 
 

3. člen 
 

 
Vloga v Tabeli št. 3 – projekti prostovoljstva,  so zavrnjene 3 vloge na podlagi pogojev, 
določenih v Razpisu in Vodniku, in sicer zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti in 
izpolnjevanja meril za izključitev. 
  
 
Tabela št. 3: Zavrnjene vloge zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti in/ali izpolnjevanja 
meril za izključitev- projekti prostovoljstva  
 

 Številka projekta Predlagatelj Razlog Razlog zavrnitve 

  ESC11       

1. 2020-1-SI02-ESC11-
015485 

Kulturno izobraževalno 
društvo PINA 

Neizpolnjevanje meril 
upravičenosti 

Niso upravičeni prijavitelj v ESC11 
zaradi odobrenega partnerstva za 
prostovoljstvo 

2. 
2020-1-SI02-ESC11-
015422 

Medobčinsko društvo 
prijateljev mladine 
Ajdovščina Izločitev 

Odstop od vloge za projekt 

3. 2020-1-SI02-ESC11-
015452 

Društvo za sonaravno in 
ustvarjalno bivanje SAJAN Izločitev 

Odstop od vloge za projekt 

 
 
 
  



 

 
 

 

                                                        
 

4. člen 

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa.   
 
 

5. člen 

Sklep postane izvedljiv z dnem, ko Nacionalna agencija prejme s strani Evropske komisije podpisano 
pogodbo o izvajanju decentraliziranih aktivnosti (Delegacijski sporazum) programa Evropska 
solidarnostna enota. 
 
 
 

Obrazložitev 
 
 
Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi 
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje 
predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota2019/C 382/08 (v nadaljevanju: 
razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja 
(nepovratna sredstva) za  ESC11 oz. projekte prostovoljstva, in sicer 11. februar 2020 (2020-1). 
 
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga z 1.339.345,00 EUR  razpoložljivih sredstev za dodelitev 
podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstva, pri čemer je za prvi prijavni rok rezerviranih 
401.804,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se v letu 2020 v skladu z razpisom dodelijo na treh prijavnih 
rokih.   
 
NA je z določbami delegacijskega sporazuma za upravljanje programa pri uporabi in dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev dolžna upoštevati predpisani delež sredstev za podporo projektom v 
posameznem ukrepu na letni ravni glede na vsa uporabljena (dodeljena) sredstva. 
 
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2020-1 v okviru ukrepa prostovoljstvo: projekti 
prostovoljstva (ESC11), prejela 37 vlog, ki so zaprošale v skupni višini za 1.235.383,72 EUR podpore 
iz programa Evropska solidarnostna enota. 
 
V skladu s 3. in 5. točko 28. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo 
sofinanciranje (nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z 
Vodnikom.  
 
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog in izvedla 
vrednotenje prejetih vlog. 
 
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) je bila 81 točk.  
 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor 
je na svoji dopisni seji, ki je potekala od 10. aprila do 15. aprila 2020 pregledal prejete vloge na 
prijavnem roku 2020-1 in predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih in zavrnjenih 
vlog ter ga posredoval direktorju. 
 
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora 
in sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa. 
 
Sporazumi za nepovratna sredstva med NA in upravičenci odobrenih vlog bodo s strani NA 
podpisani po podpisu Delegacijskega sporazuma o izvajanju programa Evropska solidarnostna 
enota med Nacionalno agencijo in Evropsko komisijo. 
 
 
Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni zaradi 
neizpolnjevanja meril upravičenosti razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se lahko v 



 

 
 

 

                                                        
 

roku 15 dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne 
zadrži izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 17. april 2020 
 
Sklep št.: 2020/28 
       

Uroš SKRINAR 
     direktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovati: 

- Prijaviteljem 
- Programskim delavcem v UP in PP ESE 
- FRS 
- arhiv 
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